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  ماسوله

  چکیده

 

 محیطی، زیست اثرات دامنه به توجه با که تاس جایگزین گردشگري اشکال جمله از فرهنگی گردشگري

 حیات چرخه" دارد؛ عهده بر را پایدار توسعه فرایند در بخش اثر سهمی مقصد، در آن اقتصادي و فرهنگی - اجتماعی

 به پایدار توسعه به نیل مسیر در اقتصادي – اجتماعی اثرات ارزیابی براي متأخر عملیاتی ابزارهاي ازجمله "اجتماعی

 اولین براي حاضر مقاله درچارچوب فرهنگی، گردشگري مقصد و گردشگري ي حوزه در آن اثربخشی و آید می شمار

 است، میدانی و اسنادي روش ترکیب از برآمده که حاضر پژوهش راهبردي هدف. است شده واقع آزمون معرض در بار

 شهر در فرهنگی گردشگري توسعه زا حاصل پایدار اقتصادي – اجتماعی اثرات خصوص در نفعان ذي دیدگاه تحلیل

. است اجتماعی حیات چرخه کل شاخص در اثر هاي دسته اهمیت ترتیب در تفاوت دامنه شناخت همچنین و ماسوله

 اثر هاي دسته روي بر گردشگري تأثیر کلی، طور به که است ازآن حاکی نفعان ذي دیدگاه از تحقیق نتایج و ها یافته

 چرخه کل شاخص در اثر هاي دسته سایر از بیشتر "حکمروایی" اهمیت میان این در و مثبت اجتماعی حیات چرخه

 همبستگی مقصد، اجتماعی حیات ي چرخه اثر هاي دسته میان همچنین،. است بوده گذار تاثیر اجتماعی حیات

  .شدبا می بیشتر ماسوله، فرهنگی مقصد در ابعاد سایر به نسبت "کار شرایط" همبستگی ضریب و دارد وجود

                                                                                                                                                    

  )بیان مساله، ضرورت و اهمیت مطالعه(مقدمه

از جمله صنایع پیشـتازدر سـطح    و بویژه اقتصادي فرهنگی –گردشگري به دلیل دامنه اثرات محیط زیستی، سیاسی، اجتماعی 

و همزمان این ادراك و اجماع کلی نیز وجود دارد کـه بـراي نیـل بـه اشـکال       )2011و دیگران  1ساریسیک(جهانی به شمار می آید 

نعت گردشگري را براي پایدار گردشگري می باید رویکردي کلی نگر را هدف قرارداد تا بتوان همۀ ابعاد و منابع هم پیوند با توسعه ص

 ).2019 2کیسی،(هم افزایی و اثر بخشی بیشتر، یکپارچه نمود

در چارچوب رهیافت جایگزین، گردشگري فرهنگی طی دو دهۀ اخیر به عنوان یک محصول و بازار با اهمیـت، در حـال رشـد و    

نگی براي بسیاري از کشورها و مقصد ها، از ؛ به گونه اي که ترویج گردشگري فره)3،2012زبو چیا(مورد توجه بیشتر واقع شده است

                                                             
 نویسنده مسئول mjavdan@khu.ac.ir 

  
1. Sariisik 
2. Kisi  
3 .  Zbuchea 
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مرزها و شاخص هاي اقتصادي فراتر رفته و به شکل فزاینده اي با رقابت پذیري، هویت و شخصیت برند مقصد، ارتقاي غرور ملـی یـا   

 ). 2010، 2و رودن 2016،  1وانگ(منطقه اي و جذب سرمایه گذاري بیشتر، قرین شده است

و ) 2004، 3بریـدنهان (ر گیرنده جریانی از سرمایه، انسان، فرهنگ و ارتباط متقابل میـان آن هاسـت  به طور کلی گردشگري در ب

و محصول فرهنگی آن تحت تـأثیر فراینـد توسـعه      شود، کیفیت نظام به مقصد گردشگري تبدیل می) و اجتماع(هنگامیکه یک مکان

عملیـاتی صـنعت گردشـگري، جامعـه      عناصـر  میانتعامل لذا، ؛ )2011، 5و زینس 4نات(گیرد گردشگري و حضور گردشگران قرار می

نیازمنـد  کـه در چـارچوب مبـانی اندیشـه اي توسـعه پایـدار،        کند خلق می را مثبت و منفی اثرات اي از  مجموعه میزبان و میهمان،

  ). 6،2007هیلتنن(تمدیریت دقیق اس

براي پایش و انـدازه گیـري آثـار توسـعه      به ابزار مناسبنیازمند دسترسی  تالش براي تحقق ماموریت توسعه پایدار گردشگري،

؛ لذا، در طـی  )4، 7،2010سازمان همکاري و توسعه اقتصادي(فرهنگی و اقتصادي است -گردشگري در ابعاد محیط زیستی، اجتماعی

). 2009و دیگـران،   9نگسـی (توسعه و بسط یافته اند "8ارزیابی پایداري"دهه هاي اخیر رهیافت ها و ابزار هاي متنوعی حول مفهوم 

از جمله مهمترین ابزار هاي پویا و در حال تکامل براي ارزیابی اثـرات پایـداري و در گـروه     10"ارزیابی چرخه حیات "خانواده مفهوم 

  :بشمار می آید که حسب تقدم زمانی عبارتند از  "محصول محور"ابزار هاي 

 ؛11محیطی ارزیابی چرخه حیات زیست  

 ؛ و12)تصادياق(هزینه چرخه حیات  

 13ارزیابی چرخه حیات اجتماعی. 

از جمله جدیدترین ابزار بـراي پـایش اثـرات و نیـل بـه توسـعه پایـدار اسـت و          14"ارزیابی چرخه حیات اجتماعی"در این میان

؛ ایـن  اندازي استراتژیک، مدیریت پایدار محصـول را محقـق مـی سـازد     صورت ابزاري تشریح کرد که با ایجاد چشم  توان آن را به  می

  ). 15،2010روسو و پرینی(روش امکان ارزیابی اثرات اجتماعی راازطریق چرخه حیات محصول، فراهم می نماید

  

 
، به عنوان اجـزاي راهبـردي بـراي ارزیـابی      16"دسته اثر"شش  ، "چرخه حیات اجتماعی"متاثر از مبانی در دسترس از مفهوم  

  ).1 شماره شکل(است شده واقع مبنا اقتصادي، و فرهنگی – اجتماعی اثرات

  

   

                                                             
1 . Vong 
2 . Rudan  
3 .  Briedenhann 
4 . Gnoth 
5.  Zins  
6 . Hiltunen 
7 . OECD 
8. Sustainability Assessment  
9 . Singh 
10 . Life Cycle Assessment  
11  .  Environmental Life Cycle Assessment 
12 . Life Cycle Cost(Economical) 
13 . Social Life Cycle Assessment 

و مقصد هاي فرهنگی همانند سازي، متناسب سازي و در معرض آزمون واقـع شـده، پـیش از ایـن     در حوزه ي گردشگري  "ارزیابی چرخه حیات اجتماعی"در این مقاله .  14

 .نمونه هاي موردي محدود، متوجه کاربرد در سایر صنایع  و خدمات بوده است

15 . Russo & Perrini 
16. Impact Categories  
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 )جمع بندي نگارندگان(چرخه حیات اجتماعی) دسته هاي اثر(مولفه هاي مفهومی :   1شکل

    

شهر ماسوله از توابع شهرستان فومن در منتهی الیه جنوب غربی استان گیالن در میان مسیر سه استان گیالن، زنجان و اردبیل 

کیلومتر از شهر رشت واقـع شـده و    61کیلومتر از شهر فومن و  40متري و با فاصله حدود  1546اقع شده است؛ ماسوله در ارتفاع و

هـزار نفـر بـرآورد     260تعداد گردشگران ماسوله رو به افزایش بوده و ساالنه حدود ). 1392رفیع پور، (کیلومتر مربع وسعت دارد  73

فرهنگـی،   –اسوله شاهکار معماري و میـراث فرهنگـی منحصـر بـه فـردي از نظـر کالبـدي، اجتمـاعی         م). 1394گیالنی، (می شود 

). 29:1389رمضـانی و کـاظم نـژاد ،    (اقتصادي و نوع نگرش انسان به محیط را براي دیدار کنندگان و پژوهشگران فراهم مـی نمایـد  

گردشـگران در ایـن شـهر شـده اسـت کـه تبعـا حضـور          جذابیت فرهنگی ماسوله زمینه ساز افزایش تقاضاي سفر و حضـور گسـتره  

 : فرهنگی و اقتصادي را به همراه دارد؛ لذا، پرسش هاي کلیدي این است که -گردشگران دامنه اي از اثرات زیست محیطی، اجتماعی

داراي  تـا چـه حـد    توسعه گردشگري فرهنگی در شهر ماسـوله، ) و دسته هاي اثر آن(منظر رهیافت چرخه حیات اجتماعی از "

اثرات پایدار است؟ رتبه اهمیت هر یک از دسته هاي اثر چیست و در نهایت تا چه حد رابطه ي معنا داري میان دسته هاي اثـر  

  ؟ "چرخه حیات اجتماعی  وجود دارد

مقصـد  و انطبـاق مبـانی ارزیـابی آن در قالـب      "اجتمـاعی  حیـات  چرخـه  "نظري  -شناخت نظام مند از مبانی و اجزاي مفهومی     

متـاثر از  ( ماسـوله  فرهنگـی در شـهر   فرهنگی و اقتصادي گردشگري –اجتماعی  دامنه اثرات گردشگري فرهنگی و در نهایت تحلیل

  .، اهداف راهبردي پژوهش حاضر را نیز شکل داده است)ارزیابی چرخه حیات اجتماعی
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  ر کشور، استان و شهرستانفضایی شهر ماسوله د –مکانی  یتموقع :1نقشه شماره 

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش

  نظري  -مبانی مفهومی) الف

گردشگري فرهنگی در سطح مقصد، همانند شمشیري دولبه براي جامعه محلی عمل می کند و می تواند حامل منـافع و  توسعه 

ضرورت توجه ویـژه بـه گردشـگري فرهنگـی و     اهمیت و ؛ بر همین اساس، )1393پاوه اي،( یا  هزینه هایی براي اجتماع محلی باشد

 :از است فرهنگی، عبارت گردشگري). 1990، 1دکات(افزایش یافته است "گردشگري جایگزین"پایش اثرات آن در چارچوب پارادایم 

 ارضاي براي و اطالعات کسب قصد به جابجایی دارد و این فرهنگی هاي جاذبه که هایی مکان به خود سکونت محل از افراد مسافرت

 (ملمـوس  ازمیراث فرهنگی دیدار ؛  انگیزه و هدف از گردشگري)154، 1385کاظمی، (  شود می انجام گردشگران فرهنگی هاي نیاز

 فرهنـگ،  و رسـوم،  آداب مانند ناملموس و همچنین میراث) نظایر آن  و معماري شناسی، باستان تاریخی، هاي ها، سایت موزه مانند

  ).1389 پور، ابراهیم( باشد می شناسی دممر هاي جنبه و معیشت نوع

  :  اهداف و اثرات توسعه گردشگري فرهنگی متنوع بوده،  نقشی مهم نیز در پیشرفت  اقتصاد محلی به دالیل زیر دارد      

  و کارها؛ افزایش فرصتهاي شغلی و توسعه کسب -

  افزایش پرداخت  عوارض و مالیات؛   -

  ان محلی؛افزایش فرصتهاي همکاري میان ذینفع -

  فرهنگی؛ –جذب دیدار کنندگان عالقمند به آثار تاریخی  -

 بهبود مراقبت و احیا جاذبه هاي فرهنگی؛ -

  حمایت از صنایع و حرف محلی و افزایش فروش تولیدات و محصوالت محلی؛ -

  محافظت از سنت،  فرهنگ محلی و تعلق خاطر مکانی؛ -

  ؛ارتقاي سرمایه گذاري در زیر ساختها و منابع تاریخی -

 ).2009، 2سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي(افزایش اگاهی از اهمیت مقصدهاي فرهنگی  -

از سویی، تجارب جهانی نشان می دهد، برنامه ریزي براي استفاده از ظرفیتها و توسعه گردشگري در مقصـد هـاي فرهنگـی،             

  : مبتنی بر ارکان زیر است

                                                             
1 . Dekadt 
2 . OECD 
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 حلی؛همکاري میان همه ذینفعان و جوامع م -

 برقراري تعادل میان نیاز هاي جامعه میزبان و دیدار کنندگان؛ -

  سایت هاي ویژه براي استقرار و فعالیتهاي جانبی بازدید کنندگان؛ -

  تاکید بر ارایه خدمات با کیفیت به بازدیدکنندگان و نیل به تجربه سفر خوب؛ -

 ).9، 2008، 1جیانگ و هامسی(هنگی و تاریخیحفظ و مراقبت از داراییهاي اجتماع محلی در ابعاد محیط زیستی، فر -

لیکن، ، )2012و دیگران،  2اندرك(مطالعات زیادي در زمینه ارزیابی اثرات گردشگري در مقصد هاي گردشگري انجام شده است

اتکـاء بـه   ناکارآمدي بسیاري از روش شناسی هاي مرسوم در زمینه تحلیل اثرات توسعه گردشگري، اندیشمندان را بر آن داشت تا با 

فرهنگـی و   -اثرات توسعه گردشگري را همسوي با اهـداف در ابعـاد محـیط زیسـتی، اجتمـاعی      "توسعه پایدار گردشگري"رهیافت 

  ).2001، 3کو(مورد ارزیابی همه سو نگر قرار دهند)  2شکل شماره (اقتصادي

) 599، 2004، 5پاپ و دیگـران (طرح و پیگیري است  قابل 4تئوري ارزیابی پایداري عموماً به عنوان ابزاري در گروه ارزیابی اثرات

فرایندي نظام پذیر از تصمیم سازي، سیاست گذاري، برنامه ریزي، اجرا و نظارت در عرصه ي عمل توسعه پایدار گردشگري بشـمار  و 

  :می آید؛ زیرا که

 ه پایـدار گردشـگري در  توسـع ) اقتصادي محیطی، اجتماعی و( یکپارچه هاي سیاست توسعه براي پذیر انعطاف ابزاري 

 باشد؛ می مدت بلند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )12712، 2015، 6زامفیر و کوربوس(اهداف توسعه پایدار گردشگري: 2شکل شماره 

 و هـا  اسـتراتژیها، برنامـه   هـا،  اقتصادي سیاسـت  اجتماعی و محیطی، احتمالی اثرات ارزیابی براي طرفی،فرایندي از و 

  ).2007، 7پاپ(ی می شودنیز تلق تدوین شده هاي از پیش طرح

در حال حاضر سه تیپ از ابزارها و روش شناسی مرتبط با آنها طرح و بسـط یافتـه اسـت     8"ارزیابی براي پایداري"در تناسب با 

طبقـه بنـدي مـی     "ابـزار هـاي یکپارچـه   "و  "ابزاري هـاي محصـول محـور    "ابزار هاي شاخص محور"که به طور کلی در سه گروه 

  ).  2009ن، و دیگرا 9سینگ(شود

                                                             
1.  Jiang & Homsey 
2. Andrek 
3 . KO 
4 - Impacts Assessment (IA) 
5 . Pope 
6 . Zamfir & Corbos  
7 . Pope 
8 . Assessment for Sustainability 
9 . Singh 
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از جمله مهم ترین ابزار هاي پویا و در حال تکامل بـراي ارزیـابی اثـرات پایـداري و در      1"ارزیابی چرخه حیات "خانواده مفهوم 

براي گذر از پارادایم سنتی به سـوي چـارچوبی    2002در سال  2روبیکبشمار می آید؛ با طرح ایده  "محصول محور"گروه ابزار هاي 

ودیگـران،  4آرسـیزي  (شـدند  و همکارانش چرخه حیات را یادآور 3بی پیشرفت اثرات بسوي توسعه پایدار، فینک بینرمدرن براي ارزیا

ارزیابی چرخـه   "چارچوب و راهنمایی براي اقدام، عنوان   با 5"یونپ و ستاك"توسط  و در مرحله بعد با انتشار چند سند مهم) 2013

ارزیابی  دستورالعمل"این گروه یک سند کلیدي با عنوان  2009در سال  ؛)2014گران،و دی6دوي (یافته است تکامل "حیات اجتماعی

هـا، منـابع    اي تـدقیق مفـاهیم، زیرشـاخه   بـر  "شناسی هاي روش برگه" نیز 2013و سپس در سال  7"چرخه حیات اجتماعی محصول

 ).2013، 8یونپ و ستاك(منتشر نمودهاي مربوطه را  با سیاستها  زیرمجموعهها و ارتباط  داده

از آنجا کـه ارگانیسـم   . چارچوب مفهوم  چرخه حیات، محصوالت نیز همانند  موجودات زنده، داراي چرخه زندگی می باشند در

هاي زنده تولید می شوند، تکثیر می شوند و در نهایت می میرند، محصوالت نیز از مواد خام تولید، توسط جوامـع انسـانی مصـرف و    

در هر مرحله از چرخه حیات، محصوالت با سایر اجزاي سیستم در تعامل بوده، بنابراین چرخه اي بـاز بـه   . نددر نهایت از بین می رو

براي ایجاد یک محصول، مواد، انرژي، نیروي انسانی، فن آوري، زیر ساخت و سرمایه مالی الزم اسـت، محصـوالت مـی    . شمار می آید

هزینـه تولیـد محصـول، فـن آوري، پیـاده سـازي،       ( ، اقتصاد )یا اضافه کردن مواد استفاده از زمین، استخراج(توانند با محیط زیست 

 -درتعامل باشند؛ در نتیجه روابط میان حـوزه هـاي محـیط زیسـتی، اجتمـاعی     ) اشتغال و حقوق کارگران(و اجتماع ) فروش و سود 

سه رویکـرد و ابـزار روش شناسـی     "رخه حیاتارزیابی چ "؛ به همین دلیل )14، 2005، 9یونپ(فرهنگی و اقتصادي بسیار پویا است

بـراي ارزیـابی    "ابـزار چرخـه حیـات اجتمـاعی     "و در نهایت "ابزار هزینه چرخه حیات "،  "ابزار چرخه حیات محیط زیستی "شامل

، 11یونـپ (ودیاد می شـ ) مردم، سیاره و رفاه( 10که از آن ها  اغلب بعنوان سه پی)3شکل شماره (توسعه پایدار را هدف قرار داده است

2009  ،16 .(  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )7، 2011، 12سیروت و فرانتزي(انواع رویکردها وابزارهاي ارزیابی چرخه حیات  :3شکل شماره

                                                             
1 . Life Cycle Assessment  
2.  RUBIK 
3. Finkbeiner 
4 . Arcese 
5. UNEP/SETAC 
6 . Du  
7. Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products 
8.  UNEP/SETAC 
9 . UNEP 
10 3P(People, Planet, Prosperity)  
11 . UNEP 

12 . Ciroth & Franze 
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تعاریف مفهوم چرخه حیات طی یک دهه اخیر در حال توسعه و تکامل است؛ لیکن، به طـور کلـی و متـاثر از ادبیـات در             

  : ر سه گروه طبقه بندي نموددسترس، می توان تعاریف موجود را د

 تعاریفی که مفهوم چرخه حیات را در قالب یک رهیافت جایگزین مطرح می نماید؛ -

تعاریفی که مفهوم چرخه حیات را به عنوان یک ابزار روش شناختی براي ارزیابی اثرات اجتماعی در طـول ارزیـابی اثـرات     -

 و،  پایداري سیستم به شمار می آورند؛

چرخه حیات را به عنوان تکنیکی عملیاتی براي ارزیـابی چرخـه حیـات اجتمـاعی محصـول تلقـی مـی         گروه سوم، مفهوم -

  ).1جدول شماره (نمایند

در مقاله حاضر، باور بر این است که ارزیابی چرخه حیات اجتماعی در مقصد فرهنگی می باید  به عنوان ابـزاري روش شـناختی   

ري مقصد مورد استفاده و استناد قرار گیرد؛ زیرا که بعد اجتماعی به عنوان یک وجـه  و در راستاي تحقق اصول توسعه پایدار گردشگ

فراینـدي دانسـت کـه بـا     مهم، سهمی قابل اتکا در تحقق اهداف سیستم پایدار را بر عهده دارد؛ لذا، در مقام تعریف مـی تـوان آن را   

را از طریق ارزیابی اثرات اجتماعی در محیط، امکـان  ) یستموس(اندازي استراتژیک، مدیریت پایدار چرخه حیات محصول  ایجاد چشم 

اقتصادي محصـول در چرخـه حیـات را هـدف      -و هم پیوند با گروه هاي مختلف از ذینفعان، بهبود عملکرد اجتماعی پذیر می نماید

   ).  2013و دیگران،  1آرسیزي(قرار می دهد

  

 ز دیدگاه نویسندگانتعاریف منتخب از  چرخه حیات اجتماعی ا: 1جدول شماره 

  تعریف  نویستده

ــر(  ــران،  و  2زومـ دیگـ
2015(  

اقتصادي محصول و اثرات بـالقوه مثبـت و منفـی آن هـا در طـول       -به ارزیابی ابعاد اجتماعی و اجتماعی
  چرخه حیات شان می پردازد

ــدا(  ــران،  3ایوفریـ و دیگـ
2014(  

اثرات اجتماعی ناشی از چرخه حیات یک  ارزیابی چرخه حیات اجتماعی به عنوان یک روش براي ارزیابی
  .محصول یا خدمت پدید آمده است 

ــران ،  4آرســـیزي( و دیگـ
2013(  

انـدازي اسـتراتژیک، مـدیریت پایـدار چرخـه حیـات محصـول         فرایند و ابزاري است که بـا ایجـاد چشـم    
یوند با  گروه هـاي  و هم پ را از طریق ارزیابی اثرات اجتماعی در محیط ، امکان پذیر می نماید) وسیستم(

  اقتصادي محصول در چرخه حیات را هدف قرار می دهد-مختلف از ذینفعان بهبود عملکرد اجتماعی 

ودیگـــران،  5یورگنســـن( 
2012(  

می تواند به عنوان یک روش براي ارائه پشتیبانی تصمیم گیري در مورد اثرات اجتماعی مربوط به چرخه  
  .توسعه آن بهبود شرایط اجتماعی در چرخه حیات است حیات محصول قابل درك باشد و هدف از

  )2011، 6رامیرز و پتی( 
اقتصـادي   –ارزیابی چرخه حیات اجتماعی روشی است با هدف ارزیابی اثرات بالقوه  اجتماعی ، اجتماعی 

این افـزایش دانـش، ارائـه اطالعـات     . مثبت و منفی از محصوالت و خدمات در سراسر چرخه حیات آن ها
  .تصمیم گیرندگان و ترویج بهبود شرایط اجتماعی در چرخه حیات محصول را میسر می سازد براي

                                                             
1 . Arcese 

2 . Zomer 

3 . Iofrida 

4.  Arcese 

5 . Jørgensen 

6 . Ramirez & Petti 
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یورگنســـن و دیگـــران، ( 
2011(  

ارزیابی چرخه حیات اجتماعی به بهبود شرایط اجتماعی ذینفعان در چرخه حیـات محصـول کمـک مـی     
  .نماید

، 1انــــدرو و دیگــــران ( 
2009(  

اقتصـادي مربـوط بـه      -و ارزیابی تأثیرات اجتماعی و اجتمـاعی  یک تکنیک پشتیبانی تصمیم، یادگیري 
سود / اقتصادي محصول در تابع هزینه -چرخه حیات محصوالت است و اطالعات الزم از عملکرد اجتماعی

  .را  فراهم می کند

یورگنســـن ودیگـــران،  (
2008(  

  .روشی است که درك متفاوتی از اثرات اجتماعی نشان می دهد

  : ت در دسترس، اهداف و اصول راهبردي مفهوم چرخه  حیات اجتماعی عبارتست ازبرمبناي ادبیا

  ارزیابی اثرات اجتماعی؛ -

  ارزیابی توامان اثرات اجتماعی و  اقتصادي؛ -

  افزایش اطالعات براي تصمیم گیرندگان؛  -

  )2011، 2رامیرزو پتی(بهبود شرایط اجتماعی -

  و خدمات؛ اقتصادي موسسات، محصول –بهبود عملکرد اجتماعی  -

 ؛ و )2009، 3زاندرو(اجتماعی اثرات مورد در گیري تصمیم پشتیبانی -

  ). 2015، 4متیودا(تشخیص فرایند هاي موثر بر زندگی مردم     -

و تحلیـل موجـودي    ، تجزیـه  5تعریـف هـدف و دامنـه    چارچوب و مراحل ارزیابی چرخه حیات اجتماعی مبتنی بر چهار حوزه   

  : به شرح مختصر زیر می باشد) 10، 2011، 9والدیویا و دیگران( 8و تفسیر 7رات چرخه حیات، ارزیابی اث6چرخه زندگی

  

  هدف و دامنه .1

   "انسان یک مفهوم کانونی و دراقتصادي محصول و رفاه انسان  است، در نتیجه رفاه  -عملکرد اجتماعیارتقاي هدف نهایی،  

  ایجاد و  توانایی شامل حفاظت، منطقه).  2013، 10ایکنر و پترسن(است فرایند چرخه حیات اجتماعی واقع شده  "منطقه حفاظت

، 11نوگـه بـائر  (اسـت  جامعـه  اعضـاي  بـه  احتـرام  و بردن لذت اساسی، هاي نیاز تامین براي مناسب و مستمر سالم، زندگی حفظ یک

2014 .(  

  سیستم محصول، شاخص هاي موجودي، زیر  بنابراین می باید عملکرد ارزیابی است؛ منظور از قلمرو یا دامنه، تعیین محدوده

هـا ي پـیش روي،  مشـخص و     ها و هرگونـه فرضـیات و محـدودیت    ، کیفیت داده)منطقه حفاظت(هاي اثر، هدف غایی رده ها، دسته

  ).4شکل شماره (، )2009و دیگران،  12پاراگا هوي(تعیین شود 

 

                                                             
1 . Andrews 
2 . Ramirez  & Petti 
3 . Andrews 
4 . Mattioda 
5. Definition of Goal and Scope 
6. Life Cycle Inventory Analysis 
7. Life Cycle Impact Assessment 
8. Interpretation 
9 . Valdivia et al 
10 . Ekener & Petersen 
11.  Neugebauer 
12 . Paragahawew 



     149 ماسوله شهر:  مطالعه مورد فرهنگی گردشگري هاي مقصد در اجتماعی حیات چرخه بر تحلیلی

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                     
  )386، 1،2011رایتینر(اجزاي اطالعات  سلسله مراتبی چرخه حیات اجتماعی: 4شکل 

  

 2ذي نفعان   

 3لمـن (هدف و رسالت ذي نفعان محلی، نقش اساسی در شکل گیري چارچوب کلی و عملی ارزیابی چرخه حیات اجتماعی دارد

  :فیایی، پنج ذي نفع اصلی  به شرح ذیل قابل مشاهده استجغرا  در فرایند چرخه حیات و در پهنه ي مکان؛ لذا، )2011و دیگران، 

  کارکنان؛/کارگران-1

  جامعه محلی؛ -2

  ؛)جهانی/ملی(جامعه فراتر  -3

  کنندگان؛ و مصرف -4

  .)  2013، 6و آرسیزي 14، 2011، 5رامیرز و پتی(  4زنجیره ارزش )فعاالن( بازیگران -5

  7زیر رده ها     

در ارزیابی چرخه حیات اجتماعی دارد؛  به دلیل این که آنها ویژگی ترکیبـی و قابـل مقایسـه از داده    زیر رده، نقشی بنیادي      

فراهم نموده و در مرحله بعـد  ) رفاه انسان یا جامعه(را در راستاي هدف کانونی مفهوم چرخه حیات ) مانند شرایط کاري( هاي اولیه 

  ). 71، 2009، 8یونپ(ته هاي اثر را شکل می دهند و در سطحی باالتر، با تجمیع ویژگی هاي مشترك، دس

 9هاي اثر دسته  

هـا یـا مسـایل اجتمـاعیِ موردعالقـه       و در واقعیـت امـر مولفـه    "ارزیابی چرخه حیات اجتماعی"هاي منطقی از نتایج  بندي گروه

هـرم   گیـري  ها اساس شـکل  یرردههاي ذینفعان و ز ؛ دسته)13، 2009ودیگران،  10پاراگاهوي(ذینفعان و تصمیم سازان بشمار می رود

 -سالمت، امنیـت، شـرایط کـار، پیامـد هـاي اجتمـاعی      : مانند(یک دسته اثر باشند؛ اطالعات براي ارزیابی چرخه حیات اجتماعی می

توانـد از   تواند به چندین دسته ذینفع مربوط باشد، هـر دسـته ذینفـع نیـز مـی      می )اث فرهنگی، استقالل فردي و غیرواقتصادي، میر

                                                             
1 . Reitinger 
2. Stakeholdrs  
3 . Lehmann 
4. Value chain actors 
5 . Ramirez & Petti 
6 . Aracese 
7. Subcategories  
8.UNEP 
9. Impact Categories  
10 . Paraghawew 

 منطقه حفاظت  

 دسته هاي اثر

 زیر گروهها

 شاخص هاي موجودي

 زیر رده ها
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مانند بیانیـه سـازمان   (المللی  شده بین باید بازتابی از استانداردهاي شناخته هاي اثر ترجیحاً دسته. هاي اثر متفاوت، تأثیر بپذیرد تهدس

  ). 47و  44، 2009یونپ، (باشد اي از فرایند چند وجهی میان ذینفعان و یا نتیجه )ملل در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعی

  

 ١هاي موجودي شاخص  

  موجودي به هاي شاخص .کنند گیري را فراهم می یم اساسی حیات در وضعیت موجود و داده هاي مورد نیاز براي اندازهعال 

، 2سـتاك /یونـپ (مـی باشـند  ) گذاره توصیفی( و یا کیفی) خیر و یا امتیاز پاسخ مقیاس/ بله(، اسمی )فاصله اي (لحاظ ماهیت، کمی 

2009 ،61 .( 

 3مرزهاي سیستم 

ارزیـابی  "در کند که کدام سیستم محصـول  م  شامل عناصر و فرایندهاي ساختاري  سیستم می شود و تعیین میمرزهاي سیست

  شد؛ خواهد داده توضیح "اجتماعی حیات چرخه

هـا و بـازخورد محصـول را     ها، فرایندها، خروجی حالت ایده آل، مرز سیستم، ورودي درمرزهاي سیستم باید همسوي با هدف باشد و 

  .) 2004، 4وندیتی(نمایدمشخص می 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )52009ستاك، / یونپ(اجزاي یکپارچه  سیستم ارزیابی چرخه حیات اجتماعی: 5کل شماره 

 6تحلیل موجودي چرخه زندگی .2

سازي و نتایج  ارزیـابی   ها مدل شود، سیستم آوري می ها جمع که در آن داده است "ارزیابی چرخه حیات اجتماعی"گامی مهم در

  : راي تحلیل موجودي چرخه حیات، مراحل اجرایی زیر پیشنهاد شده استب. آید ات نیز به دست میچرخه حی

  ؛)نقاط ارزیابی کلی و  هاي داده از استفاده با غربال گري و بندي اولویت براي( اطالعات آوري جمع .1

  ها ي اصلی؛ داده آوري جمع براي شدن آماده .2

  ها؛ داده آوري جمع .3

  ؛)توصیف صفات( اثرات ارزیابی ايبر نیاز مورد اطالعات .4

                                                             
1. Inventory indicators 
2 . UNEP /SETAC 
3. System boundaries 
4 . Venditti 
5 . UNEP /SETAC 
6. Life Cycle Inventory Analysis 

 
دسته ذینفعان  دسته هاي اثر  زیر رده ها  شاخص هاي موجودي  داده ها 

وضعیت کارگران 

سالمت وامنیت 

میراث فرهنگی 

حکمروایی 

اثرات اجتماعی اقتصادي 

جامعه محلی 

کارگران حقوق انسانی 

جامعه فراتر 

مصرف کنندگان 

بازیگران زنجیره ارزش 
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  ها؛ داده سنجی اعتبار .5

  ؛)اجرا هستند قابل که زمانی( عملیاتی هاي واحد به ها داده ارتباط .6

  سیستم؛ مرز تدقیق .7

 ).58، 2009یونپ، (ها داده تجمیع و ترکیب .8

  

  ١ارزیابی اثرات چرخه حیات اجتماعی

  در این . به شیوه قابل فهم وجود دارد"وضعیت موجود چرخه حیات "یج ازبطور آشکار نیاز به معرفی روش مناسب  براي ارایه نتا

درچـارچوب    .)16، 2،2013پترسون(راستا، روش مقتضی براي ارزیابی اثرات چرخه حیات اجتماعی همچنان در حال توسعه می باشد

 :، ارزیابی اثرات چرخه حیات داراي سه مرحله زیر است14044استاندارد ایزو 

  هاي سازماندهی و ترکیب داده ها؛  هاي اثر و روش دستهانتخاب  -1

 هاي اثر چرخه حیات اجتماعی؛ ها یا شاخص هاي موجودي به زیررده ها و دسته  ارتباط داده -2

  .)72، 2009، 3ستاك/یونپ(تعیین یا محاسبه نتایج زیر رده ها و دسته هاي اثر -3

  

   ٤تفسیر

آید؛ این مرحله براي تعیین، کمی سـازي، بـازبینی و ارزشـیابی اطالعـات      شمار می  بهتفسیر، مرحله نهایی ارزیابی چرخه حیات 

کننـده   و بیـان  14040در مرحله تفسـیر پیشـنهادها بـر اسـاس اسـتاندارد ایـزو      . حاصل از ارزیابی اثرات چرخه حیات، ضروري است

  .)2002، 5گی نی(اي انجام آن، می باشده شده، حساسیت، اعتبار مطالعه و محدودیت موضوعات مهم نظیر ارزشیابی انجام

  

  پیشینه و سوابق تجربی )ب

ارزیابی چرخه حیات اجتماعی به طور عام  طی کمتر از یک دهه اخیر در کانون توجه واقع شده و همچنان در حال توسعه نیـز  

نیـان مفهـومی و کاربسـت آن در    می باشد؛ کاربرد مفهوم مذکوردر حوزه گردشگري بسیار جدیدتر بوده، در عین حال بـراي ادراك ب 

  :  ، به حوزه هاي تجربی غیر مرتبط نیز به شرح زیر اتکاء شده است)شهر ماسوله(مقصد گردشگري فرهنگی

با هدف قرار دادن موضوع  ارگونومی در حوزه ي کار، ایمنی و سـالمت بـا پژوهشـی توصـیفی بـه       )  2016(و دیگران  6چانگ   

رخه حیات اجتماعی می تواند در تکمیل زنجیره ارزش به شکلی پایدار در جهت حمایت از سازگاري این نتیجه رسیدند که مفهوم چ

، در فراینـد پـژوهش خـود اشـاره     )2015(و همکاران  7متیودا. شرایط کارگران با محیط کار در کشورهاي در حال توسعه کمک کند

یابی بـه رویکـرد مشـترك در فراینـد ارزیـابی چرخـه حیـات        داشتند که نبود منابع مشترك در داده هاي بین بخشی مـانع از دسـت  

تاکید دارند که ابزار چرخه حیات اجتماعی، در تحلیل اثرات سیستم  مـدیریت و توزیـع   ) 2015(و دیگران  8زومر. اجتماعی می شود

ایـو  . ودیت روبرواسـت و مناسب است ولی نوین بودن موضوع و عدم توسعه زیر شاخه هـاي ان بـا محـد    داشتهکاال و خدمات کاربرد 

، با تمرکز بر پارادایم تفسیري و پژوهش کیفی به ارزیابی چرخه حیات اجتماعی  پرداخته و شکل دیگـري از  )2014(و دیگران 9فریدا

                                                             
1. Social life cycle impact assessment 
2. Petersen 
3 . UNEP/SETAC 
4. Interpretation 
5 . Guinée 
6 . Chang 
7 . Mattioda 
8. Zomer  
9 . Iofrida 
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مبتنی بر پژوهشـی مـروري تمرکـزش بـر روي     ) 2014(1نوریس. روش شناسی براي ارزیابی چرخه حیات اجتماعی را ارایه نموده اند

ه اجتماعی است و اذعان می نماید که چرخه حیات اجتماعی می تواند در صورت فراهم بودن پایگاه داده در تکمیل فرایند پایگاه داد

، چرخه حیات اجتمـاعی را  یـک نفشـه راه پیشـرو     )2013( 2یورگنسن. زنجیره ارزش داده ها و خدمات از منظر اجتماعی به کار اید

و نتیجه می گیرد که با وجود اثر بخشی، بدلیل در دسترس نبـودن داده هـا همچنـان نیازمنـد     براي ارزیابی اثرات اجتماعی می داند 

، با تاکید بر شیوه فنون متمرکز گروهی، اشاره می نمایـد کـه مفهـوم    )2013(و دیگران 3هنکه. پیشرفت و تکامل روش شناسی است

. اقتصادي در آینده اثر بخش واقـع شـود   -مسایل اجتماعی چرخه حیات اجتماعی می تواند به عنوان رویکرد و ابزاري جدید، در حل

، بر این باورند که ارزیابی چرخه حیات اجتماعی می تواند به عنوان یک ابزار مـدیریتی کارآمـد و مکمـل    )2013(و دیگران  4ارسیزي

است و کـل فراینـد چرخـه حیـات      در فرایند ارزیابی پایداري اجتماعی در حوزه ي کاالها و خدمات به کارگرفته شود؛ زیرا که کامل

با کمک چرخه حیات اجتماعی به نحوه اثر بخشی زنجیره تولید غالت و شـرایط  ) 2012(و دیگران 5دلکور. محصول را دربر می گیرد

ن ودیگـرا  6رایتینـر . محیط کار پرداخته واشاره می نماید که ابزاري مهم براي تلفیق شرایط کار در مزرعه و فرایند تولیـد مـی باشـد   

، متاثر از یک فعالیت مروري بدنبال بازنگري در مفهوم و تدقیق دسته هاي اثر اجتماعی در چارچوب چرخه حیات اجتماعی )2011(

بویژه در منطقه حفاظت  است و به دسته هاي اثر استقالل، رفاه، آزادي، عدالت، زیبایی شـناختی، دوسـتی، زنـدگی و خـود اتکـایی      

ضمن طرح اجزاي مفهومی چرخـه حیـات اجتمـاعی و اهمیـت کـاربرد آن در چرخـه عمـر         ، )2011(7تیرامیرز و پ. اشاره می نماید

و  8یورگنسـن . محصول، نمایشگر پایداري چرخه حیات را به عنوان ابزاري براي اندازه گیري و نمایش اطالعات نیز معرفی نموده انـد 

ماعی، روي شـرایط کـار کـارگران در فراینـد ارزیـابی اثـرات       ، ضمن بسط دامنه مفهومی و تعاریف چرخه حیات اجت)2010(دیگران 

، ازجمله موارد پیشتازانه در حوزه تلفیـق فراینـد هـاي تولیـد کارگاههـاي      ) 2009(و دیگران 9تالش پاراگاه وي . متمرکز شده است

دن مفهـوم چرخـه حیـات    بـه اجرایـی شـ   ) یونـپ (صنایع تبدیلی کشاورزي و شرایط اجتماعی بشمار می اید و متاثر از دسـتوالعمل  

اجتماعی کمک نموده اند و بر این باور هستند که  اگرچه ظرفیت کمـک بـه پیشـبرد توسـعه پایـدار را دارد، لـیکن چرخـه حیـات         

، در چارچوب یـک  )2008(ودیگران 10یورگنسن . اجتماعی به لحاظ روش شناسی و داده هاي کاربردي هنوز با محدودیت روبرواست

وت هاي بنیانی مبانی روش شناختی در مفهوم چرخه حیات و چرخه حیات اجتماعی و کاسـتی هـاي کلـی ان    مطالعه مروري به تفا

، بـا ترکیبـی از   )2006(ودیگـران   11دریر). از جمله در حوزه هاي زیر رده و داده مورد نیاز براي شاخص هاي موجودي(پرداخته است

چـارچوب ارزیـابی اثـرات چرخـه حیـات      ) مردمی و مشـارکتی (یین به باالوپا) کارشناسی(سازو کار هاي روش شناختی باال به پایین 

اجتماعی و نحوه پیوند آن با مردم، محیط، شرایط کار، تولید کنند گان و چرخه عمر محصول را هدف قرار داده و ازجملـه تالشـهاي   

  . هاي اولیه سازمان یافته در این حوزه بشمار می آید

 "اي پژوهش و هم پیوند با شهر ماسوله و از سوي دیگر مبـانی مـرور شـده در حـوزه رهیافـت      در تناسب با موقعیت مساله      

 :  ، فرضیات پژوهش به شرح ذیل صورتبندي می شود "ارزیابی چرخه حیات اجتماعی

) در هریک از دسته  هاي اثـر (منظر رهیافت چرخه حیات اجتماعی  از به نظر می رسد، توسعه گردشگري در شهر ماسوله، -

 .داراي اثرات پایدار می باشد

                                                             
1 . Nrris 
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3.  Henke 
4. Arcese 
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شـرایط   حقوق انسانی، حکمروایی، میراث محلی،: دسته اثر هاي( ها ي چرخه حیات اجتماعی  ترتیب رتبه و اهمیت مؤلفه -

  .متفاوت است) اقتصادي، سالمت اجتماعی –وري فنی  کاري، بهره

 .دارد معنادار وجود ۀرابط ی،اجتماع یاتچرخه ح) هاي اثر دسته( يها مؤلفه ینب -

-  

   1جمع بندي و  چارچوب مفهومی پیشنهادي پژوهش

در راستاي دستورالعمل ارزیابی چرخه حیات اجتماعی در ابتدا می باید  فراینـد سـاختاري چرخـه حیـات اجتمـاعی مـورد            

  .ده است، مبنا واقع ش)2(اشاره واقع شود؛ لذا، در تناسب با ادبیات در دسترس فرایند شش سطحی به شرح جدول شماره

  )پیشنهادي  نگارندگان(فرایند پیشنهادي چرخه حیات اجتماعی در مقصد گردشگري فرهنگی: 2جدول 

 توضیح و روش چرخه حیاتگامهاي  

 هدف و دامنه
اقتصـادي گردشـگري در مقصـد گردشـگري فرهنگـی از طریـق        -تحلیل اثرات اجتماعی و اجتماعی 
 .رویکرد چرخه حیات اجتماعی است

 2.شده است  در اینجا واحد عملکرد،  یک بسته تور سفر به مقصد فرهنگی ماسوله در نظر گرفته رديواحد عملک

 مرز سیستم

فرایند مدیریت تور گردشگري داراي مراحل مختلف ازجمله پردازش اطالعات، تعریف و طراحی بسـته  
در اینجا (کنندگان  فتور، اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، جلب و ارائه خدمات گردشگري به مصر

باشد که خود شامل چهار مرحله  زمانی شـامل ورود   و اجراي تور در مقصد گردشگري می) گردشگران
 .به مقصد، ثبات، پایان اقامت و خروج بازدیدکنندگان است

 تحلیل موجودي
 اطالعات گردآوري شده و مختص به شهر ماسوله است که بخش هـایی از آن برآمـده از پیشـنیه غیـر    

 .است 3همسو با موضوع مورد مطالعه و استفاده الگویی از پایگاه داده کانون اجتماعی

 ارزیابی اثرات
پرسشنامه طراحی شده مبتنی بر طیف لیکرت و پردازش خروجی هاي توصـیفی و آمـاري در محـیط    

 .می باشد SPSSنرم افزاري  

 .و تفسیر می شود نتایج، بصورت جداول توصیفی و آزمونهاي آماري  تشریح تفسیر

در  گام با اهمیت بعدي تحدید مرز سیستم است که گویاي عناصر کارکردي درگیر در یک مقصد گردشـگري فرهنگـی اسـت؛    

ازجملـه آژانـس   (هـاي متـولی    سـازمان : هـا عبارتنـد از   ترین آن فرایند موجود مدیریت تور گردشگري ذینفعانی حضور دارند که مهم

هاي اقامتی، رفـاهی، واحـد هـاي خـدماتی و      مردم بومی، مجتمع(، راهنمایان تور، جامعه محلی )فرهنگیمسافرتی و سازمان میراث 

  ).5شکل (کسب و کار ها و در نهایت گردشگران خواهند بود 

  

  

  

                                                             
فرایند، دسته ها (اجزاي پیشنهادي چارچوب پژوهش ) و ازجمله فرهنگی(ماعی در مقصد گردشگري بدلیل نبود الگوي مشابه خارجی و داخلی از ارزیابی چرخه حیات اجت.  1

متناسب سازي و بـومی سـازي شـده    )شهر ماسوله(توسط نگارندگان براي کاربست در مقصد گردشگري فرهنگی)وزیر رده هاي اثر، مرز سیستم و در نهایت چارچوب مفهومی 

 .است
  . نظر گرفتن فرایند تور تنها به منظور روشن شدن نقش ذینفعان در گیر است الزم به ذکر است که در .2

3 (SHDB) Social hotspot database :بر . ترین پایگاه عمومی براي ارزیابی چرخه حیات اجتماعی تا به امروز استپایگاه داده کانون اجتماعی اولین و تنها در دسترس

 ).Du, et al, 2014:4(دهد دلی کردن زنجیره تأمین را میوکار جهانی، پایگاه داده کانون اجتماعی به کاربران اجازه م لیل کسب خروجی پروژه تح –سازي ورودي اساس مدل
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  )نگارندگان از پیشنهادي(تحدید مرز سیستم و فرایند مدیریت تور گردشگري در چرخه حیات اجتماعی: 5شکل شماره 

تدقیق دسته هاي اثر و زیر رده هاي آن، مولفه هاي کلیدي چارچوب مفهومی پیشنهادي چرخه حیات اجتماعی و روابط میـان  

  ): 6شکل شماره ( انها را همسوي با مقصد فرهنگی ماسوله شکل می دهد که به اختصار به شرح دسته هاي اثر آن نیز می پردازیم

 شود که خود شامل شـرایط فیزیکـی و روانـی     گفته می ل کارمند با فضاي  سازمانیشرایط کار به کنش متقاب: شرایط کار

شرایط کار به محیط کار و تمامی شـرایط مـؤثر موجـود بـر نیـروي کـار در محـل کـار بسـتگی          ) 2014و دیگران،  1جانی(کار است

  ) . 2013علی و دیگران، (دارد

 هـاي   نزدیکـان و گـروه  (دش و کیفیت روابطش با افراد دیگـر  ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکر: سالمت اجتماعی

 ).2004، ز کی(شود می تعربف  جامعه در) اجتماعی

   

 توسـط فـارل  1951وري اقتصادي به معناي توانایی سودآوري عملیات است و در سال  بهره :اقتصادي –وري فنی  بهره ، 

 ).38 ،2012 ، کواترا(شد گرفته کار به فنی وري بهره همراه به

  کـین  فروم(کند می اشاره سازد، پذیر امکان را مطلوب تولید که شکلی به وري فنی مفهومی است که به سازماندهی منابع موجود بهره 

 هـا  ورودي از مطلـوب  خروجی به دستیابی براي تولیدکننده توانایی دهنده نشان فنی وري بهره دیگر، بعبارت). 153 ،1976 دیگران، و

  . باشد می) وغیرو سازمانی مالی، فنی، انسانی،( سیستم ساختاري عناصر توسط انها روي بر دهش اعمال فرایند و

  

 آنچـه  هر دیگر، عبارتی به. مجموعه میراث طبیعی و انسانی که در یک مقصد گردشگري محلی مهم هستند :میراث محلی 

 غیـر  و ملمـوس  بصورت طبیعی انداز چشم و معماري ورسوم، اداب فرهنگ، معیشت، هویت، تاریخ، مکان، با ارتباط در که

 ).2011 ، دبلیو. اس. ان(است تحلیل و بررسی قابل ملموس

 و) موسسات و گردشـگران (هاي ذینفع محلی و ذینفعان بیرونی سازي و سازماندهی گروه توان یکپارچه :حکمروایی مقصد 

 توسـعه  امـور  پیشـبرد  و ذینفعـان  میـان  نگیهمـاه  بـراي  دولتـی  متولیـان  جانـب  از واحد هاي استراتژي تدوین نهایت در

 مقصـد  در سـازي  تصـمیم  از فرآیندي مقصد، حکمروایی عبارتی، به و) 2001 دیگران، و  شواب(آید می گردشگري بشمار

 ).      1392 همکاران، و صالحی( آیند درمی اجرا به یکپارچه و فراگیر صورت به ها تصمیم که است

 در  بـودن  عضـو  علـت  بـه  بایـد  فرد هر که شود تعریف )حداقلی( حقوقی عنوان به تواند می انسانی حقوق :حقوق انسانی

 ).2001، 2راجوات(یا حاکمیت و حتی جامعه مطالبه نماید از دولت انسانی، گروه جوامع 

                                                             
1 . Johnny 
2. Rajawat  
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  ذي نفعان، دسته هاي اثر و زیر(چارچوب مفهومی پیشنهادي :  6شکل شماره 

   

  ت اجتماعیچرخه حیا) رده ها 

 روش شناسی پژوهش  

انگاره کلی پژوهش مبتنی بر استراتژي قیاسی و طرح تحقیق کمی است که  توصیف مبتنی بر روشهاي اسنادي و پیمایشی در  

هـاي اثـر بـا     هـا و دسـته   ها، زیـرده  کانون مطالعه قرار دارد؛ توصیف اجزاي سلسله مراتبی چرخه حیات اجتماعی، به تفکیک شاخص

هاي توصیفی،  محقق شده است؛ ابزار اصلی گرد آوري اطالعات، مشاهده میدانی و بویژه پرسشـنامه محقـق سـاخته     ز آمارهاستفاده ا

متولیان درگیر، گردشـگران، جامعـه   (، از جامعه آماري97بوده که در ابتدا تست و سپس با حضور در سطح شهرماسوله طی تابستان 

درصـد و   95به بیان دقیقتر حجم نمونه براورد شده طبق قاعده کوکران و با اطمینان   و) محلی و افراد شاغل در خدمات گردشگري

برآورد و تکمیل شده است؛ شیوه توزیع نمونه هـا بصـورت سیسـتماتیک و از روي نسـبت میـان      ) نفر 131( درصد 5احتمال خطاي 

از ضـریب آلفـاي   ) گویـه هـا  (پایـایی متغیرهـا    رسیجهت بر. ذینفعان و در نهایت بصورت تصادفی در افراد هر گروه انجام شده است

   .و براي روایی آنها، شیوه اعتبار صوري، مبنا واقع شده است) 875/0به میزان (کرونباخ

برآمده از چارچوب مفهومی پیشنهادي پژوهش، متغیرهاي عملیـاتی بـا اتکـاء بـه پیشـینه مطـرح در ادبیـات چرخـه حیـات            

  . سازمان یافته است) 3(، در جدول شماره)نویسنده اتکا شده است 100یش از به ب( اجتماعی و ادبیات مرتبط 
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  )پیشنهادي نگارندگان از  پیشینه در دسترس(متغیرهاي مفهومی و عملیاتی پژوهش  - 3جدول 

  

نفـرزن    38مـرد و   نفـر  92مخاطب نمونه،  130دهد که از میان  متغیر هاي زمینه اي پاسخگویان، نشان میدر پژوهش حاضر، 

در  درصد از مخاطبـان جمعیـت نمونـه، شـاغل     38اند؛  ن را تشکیل دادهدرصد از کل پاسخگویا 70.8اند که در این میان مردان  بوده

درصـد نیـز کمتـر از      64درصد داراي تحصیالت باالتر از مقطـع لیسـانس و حـدود    10و حدود  بخش خدمات وابسته به گردشگري

  .لیسانس بوده اند

  

  

  

  

  

  

  

  متغیرهاي مفهومی پژوهش
  متغیرهاي عملیاتی پژوهش

 زیر رده دسته اثر

 شرایط کاري
 قابلیت اشتغال

.  4مهـارت کـارآفرینی   .3سـبز،   ) هـاي  فعالیـت (نـوآوري در اشـتغال   .2غلی زنـان،   استقالل ش.1
 سازگاري با مشاغل جدید

 کیفیت اشتغال
توسـعه  . 5تعامل و همکـاري،  .4پیشرفت شغلی، .3ی، امنیت شغل.2منصفانه، ) حقوق(پرداخت .1

 هاي انسانی قابلیت

ســـــــالمت 
 اجتماعی

 تعهد اخالقی. 4عمومی، مقبولیت .3پذیرش کارهاي داوطلبانه، . 2پذیرش فرهنگی، .1 اعتماد اجتماعی

 ارتقاء کیفیت سالمت. 4سبک زندگی سالم، . 3سازي،  آگاه. 2رشد منزلت اجتماعی، .1 حمایت اجتماعی

وري فنی  بهره
 اقتصادي –

توســـعه ظرفیـــت 
 اقتصادي

 حمایت از مشاغل سنتی. 3هاي شغلی،  توسعه فرصت. 2گذاري،  سرمایه.1
 گسترش ابتکارات محلی. 5پذیري،  رقابت.4

توســعه امکانــات و 
 زیرساخت فنی

آوري اطالعـات و   فـن . 3، )ونقـل سـبز   حمـل (قابلیـت دسترسـی   . 2وسـاز سـبز،    ترویج ساخت.1
 توسعه بازار محصوالت ارگانیک. 5، )و جایگزین(انرژي پاك . 4ارتباطات، 

 میراث محلی

حفاظت از میـراث  
 ملموس

مراقبـت از  . 4حفظ میراث طبیعی، . 3حفظ اصالت معماري بومی، . 2بنیه تاریخی، حفاظت از ا.1
 هنرهاي بومی

حفاظت از میـراث  
 ناملموس

پاسداشـت هویـت   . 3پایبنـدي بـه هنجارهـاي اجتمـاعی،     . 2نگهداشت زبان و گویش محلـی،  .1
 تعلق خاطر مکانی. 4فرهنگی،  –تاریخی 

حکمروایـــی 
 مقصد

 پذیري مسئولیت
) مصـالح (توجه بـه منـافع   . 4توجه به نیازهاي گردشگران، . 3تعهد محیطی، . 2سازمانی،  تعهد.1

 حفظ وحدت. 5عمومی، 

 مشارکت اجتماعی
گیـري و   سـهیم شـدن در تصـمیم   . 3تفـویض اختیـارات،   . 2توسعه نهادهاي اجتمـاع محـور،   .1

 سهیم شدن در منافع. 4ریزي،  برنامه

 شفافیت
. 4جلسـات عمـومی،   برگـزاري  . 3ت دسترسی به جریـان آزاد اطالعـات،   قابلی. 2کنترل فساد، .1

 کنترل و پایش

 حقوق انسانی
 امنیت اجتماعی

. 4حفظ هویت فردي و اجتماعی، . 3احساس امنیت و آرامش، . 2حفظ حریم خصوصی جامعه، .1
 در فعالیت اجتماعی) عمل(آزادي 

 برابري اجتماعی
آزادي . 4برابري رفاهی، . 3، )برابري جنسیتی(یض جنسیتی عدم تبع. 2طبقاتی، کاهش فاصله .1
 )سیاسی و اجتماعی(ها  در کسب فرصت) عمل(
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  توزیع نسبی پاسخگویان بر اساس ویژگی هاي فردي منتخب 4:جدول شماره 

  درصد  متغیر  درصد  متغیر

  جنس

  70.8  مرد

  اشتغال

  38  شاغل در بخش گردشگري

  11.32  کارگر روز مزد  29.2  زن

  4.61  مشاغل خانگی  100  کل

  سن

  3.07  بیکار در جستجوي کار  57.7  سال 30زیر 

  43  سایر مشاغل  42.3  سال 30باالي 

  100  کل  100  کل

  میزان درامد

  50.7  انکمتر از دو میلیون توم

  تحصیالت

  64.3  کمتر از لیسانس

  25.6  لیسانس  41  دو تا سه میلیون تومان

  10.1  بیشتر از لیسانس  9.2  باالتر از سه میلیون تومان

  100  کل  100  کل

  یافته هاي پژوهش حاضر:  منبع                 

  

  پژوهش) توصیفی و تحلیلی( نتایج و یافته هاي

  :ومی چرخه حیات اجتماعی یافته هاي توصیفی در  قالب سه سطح ، مورد بحث واقع می شودبا اتکا به مبانی مفه

 )شاخص 56(شاخص موجودي: سطح اول -1

 )زیر رده 13(زیر رده : سطح دوم -2

 )دسته اثر 6( دسته اثر: سطح سوم -3

 توصیف  یافته ها در سطح  شاخص ها ي موجودي : اول

شاخص،  اولین سطح سازه ي عملیاتی مفهوم  چرخه حیات اجتماعی را شکل داده اند؛ بر اساس نتـایج بازتـاب یافتـه     56       

می باشد؛ لیکن، توزیع میانگین بر مبنـاي مقـادیر    5از  2.8، با وجود اینکه میانگین رتبه پاسخ شاخص ها حدود )5(در جدول شماره

انـرژي  "و  3.8بـا میـانگین رتبـه     "قابلیت دسترسی"سان نیست، به ترتیبی که شاخص موجودي رتبه پاسخ در سطح شاخص ها، یک

و شـاخص توسـعه فرصـت     2.15واحد بیشترین و در مقابل شاخص پیشرفت شغلی با میانگین رتبه ي  3.57با میانگین رتبه   "پاك

ده اند؛ دراین میـان کمتـرین میـزان انحـراف معیـار در      واحد، از کمترین شدت پاسخ برخوردار بو 2.25هاي شغلی با میانگین رتبه  

واحد و بیشترین میزان انحراف معیار نیز بـه شـاخص حفـظ حـریم      0.98با  "مقبولیت عمومی"پاسخ به سواالت معطوف به شاخص 

  .واحد اختصاص داشته است 1.51خصوص جامعه به میزان 
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  موجودي چرخه حیات هاي طح شاخصپاسخگویان در س توصیفی مقادیر توزیع:  5جدول شماره 

  میانگین  شاخص موجودي  ردیف
ــراف  انحـ

  معیار
  ردیف

      
  میانگین  شاخص موجودي

ــراف  انحـ
  معیار

  29 1.051 2.78 استقالل شغلی زنان  1
ــالت         ــظ اصــ حفــ

 معماري بومی
2.38 1.144 

2  
ــوآوري در ــتغال  ن اش

 سبز )هاي فعالیت(
3.35 1.146 30  

ــراث         ــظ میــ حفــ
 طبیعی

2.72 1.362 

  31 1.141 2.68 کارآفرینی مهارت  3
ي هنرهـا مراقبت از       

 بومی
2.70 1.220 

4  
 مشـاغل  بـا  سازگاري

 جدید
2.41 1.139 32  

ــان و        ــت زب نگهداش
 گویش محلی

2.89 1.271 

5  
ــت ــوق( پرداخـ ) حقـ

 منصفانه
2.83 1.133 33  

ــت       ــت پاسداش  هوی
 فرهنگی

2.88 1.392 

  34 1.115 2.50 یامنیت شغل  6
 بـــــه ایبنـــــديپ      

 يهنجارهـــــــــا
 اجتماعی

2.70 1.090 

 1.167 2.82 مکانی خاطر تعلق        35 1.093 2.15 پیشرفت شغلی  7

 1.140 2.95 سازمانی تعهد        36 1.080 2.49 تعامل و همکاري  8

9  
هــاي  توســعه قابلیــت

 انسانی
2.81 1.012 37  

      
 1.321 3.12 تعهد محیطی

  38 1.208 2.55 پذیرش فرهنگی  10
 نیازهــاي بـه  توجـه       

 گردشگران
2.90 1.232 

11  
پـــذیرش کارهـــاي  

 داوطلبانه
2.77 1.082 39  

ــافع          ــه من ــه ب توج
 عمومی )مصالح(

3 1.114 

 1.241 2.87 حفظ وحدت        40 0.987 2.67 عمومیمقبولیت   12

  41 1.271 2.63 تعهد اخالقی  13
توســعه نهادهـــاي        

 اجتماع محور
2.95 1.346 

 1.215 3.22 تفویض اختیارات        42 1.164 2.80 جتماعیرشد منزلت ا  14

  43 1.050 2.63 يساز آگاه  15
ســـهیم شـــدن در       

ــمیم ــري و  تصـ گیـ
 ریزي برنامه

3.04 1.422 

  44 1.216 2.95 سالم زندگی سبک  16
 در شـــدن ســـهیم      

 منافع
3 1.034 
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 1.339 3.40 فساد کنترل        45 1.288 3.08 سالمت کیفیت ارتقاء  17

18  
  گذاري سرمایه

 
2.48 1.196 46  

 جریان به دسترسی      
 اطالعات آزاد

3.04 1.272 

19  
ي هــا فرصــت توســعه
 شغلی

2.25 0.997 47  
ــزاري       ــات برگ  جلس

 عمومی
3.40 1.417 

20  
حمایــت از مشــاغل  

 سنتی
2.76 1.207 48  

      
3.181.285 پایش و کنترل

  49 1.316 2.86 يریپذ رقابت  21
 حــــریم  حفــــظ      

جامعه خصوصی
3.231.512

22  
گســترش ابتکــارات   

 محلی
2.98 1.144 50  

ــت احســاس        و امنی
آرامش

2.951.317

23  
وســاز  تــرویج ســاخت

 سبز
2.77 1.131 51  

 فـردي  هویت حفظ      
اجتماعی و

3.031.251

24  
ــی   ــت دسترسـ قابلیـ

 )ونقل سبز حمل(
3.68 1.202 52  

ــل( يآزاد        در) عمـ
اجتماعی فعالیت

2.98 1.134 

25  
 و اطالعــات آوري فــن

 ارتباطات
3.09 1.344 53  

 فاصــــله کــــاهش      
 طبقاتی

2.85 1.043 

26  
ــاك   ــرژي پـ ــا (انـ یـ

  )جایگزین
3.57 1.386 54  

ــدم       ــیض عــ  تبعــ
ــري( یتیجنســ  براب

 )جنسیتی
2.77 1.046 

27  
توســــــعه بــــــازار 

 ارگانیک محصوالت
2.62 1.229 55  

      
 1.058 2.48 رفاهی برابري

28  
ه حفاظـــت از ابنیـــ 

 تاریخی
2.52 1.115 56  

ــل( يآزاد        در) عمـ
  ها فرصت کسب

3.18 1.126 

  یافته هاي پژوهش حاضر: منبع 

  

 توصیف  یافته ها در سطح  زیر رده : دوم

زیر رده جاي گرفته اسـت؛ متـاثر از اطالعـات موجـود در جـدول       13در دومین سطح عملیاتی مفهوم چرخه حیات اجتماعی    

می باشد؛ لیکن، توزیع میـانگین بـر مبنـاي مقـادیر رتبـه       5از  2.86اینکه  میانگین رتبه پاسخ شاخص ها حدود ، با وجود )6(شماره

داراي ) 3.14(و توسعه امکانات زیـر سـاختی و فنـی   ) 3.26(پاسخ در سطح زیر رده ها، یکسان نیست؛ به ترتیبی که زیر رده شفافیت

داراي کمترین میانگین رتبـه  ) 2.58(و حفاظت از میراث ملموس) 2.55(ت اشتغالبیشترین میانگین رتبه پاسخ و زیر رده هاي کیفی

و ) واحـد  1.09بـه میـزان   (و شدت پاسخ بوده اند؛ دراین میان کمترین میزان انحراف معیـار مربـوط بـه زیـر رده برابـري اجتمـاعی       

است؛ به نظـر مـی رسـد دیـدگاه پاسـخگویان در       اختصاص داشته)  واحد 1.3(بیشترین میزان انحراف معیار نیز به زیر رده شفافیت 

  . خصوص زیر رده شفافیت داراي پراکندگی زیادي می باشد
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  پاسخگویان در سطح زیر رده ها توصیفی مقادیر توزیع 6: جدول شماره

  انحراف معیار  میانگین  زیر رده  ردیف  انحراف معیار  میانگین  زیر رده  ردیف

 1.234 2.82 از میراث ناملموس حفاظت  8 1.134 2.78 قابلیت اشتغال  1

 1.211 2.97 پذیري مسئولیت  9 1.112 2.55 کیفیت اشتغال  2

 1.263 3.05 مشارکت اجتماعی  10 1.141 2.66 ماد اجتماعیتاع  3

 1.335 3.26 شفافیت  11 1.191 2.87 حمایت اجتماعی  4

 1.325 3.05 امنیت اجتماعی  12 1.203  2.66 توسعه ظرفیت اقتصادي  5

 1.095 2.82 برابري اجتماعی  13 1.327 3.14 وسعه امکانات و زیرساخت فنیت  6

         1.220 2.58 حفاظت از میراث ملموس  7

  یافته هاي پژوهش حاضر: منبع

  

 توصیف  یافته ها در سطح  دسته اثر : سوم

میانگین رتبه پاسـخ شـاخص    دسته اثر، سومین سطح از تحلیل هرم چرخه حیات اجتماعی را تشکیل می دهد؛ با وجود این که

می باشد؛ لیکن، توزیع میانگین بر مبناي مقادیر رتبه پاسخ در سطح دسته اثرها، متفاوت اسـت؛ بـه نحـوي کـه       5از  2.84ها حدود 

 واحـد،  2.66با میـانگین رتبـه پاسـخ     "شرایط کار"واحد، بیشترین میزان و دسته اثر  3با میانگین رتبه پاسخ  "حکمروایی"دسته اثر

کمترین میزان را به خود اختصاص داده و مابقی دسته اثر ها نیز شرایط بینابینی داشته اند؛ تمرکز بر آماره  انحراف معیار نشان مـی  

  ).7جدول شماره (دهد که میزان پراکندگی پاسخ در دسته اثر حکمروایی بیشتر و در دسته اثر میراث محلی کمتر بوده است

   

  دسته هاي اثر توصیفی دیرمقا توزیع:  7جدول شماره

  انحراف معیار  میانگین  دسته اثر  ردیف

 1.123 2.66  شرایط کار  1

 1.166 2.76  سالمت اجتماعی  2

 1.265 2.9  اقتصادي - فنی وري بهره  3

 0.727 2.71  میراث محلی  4

 3.809 3.09  حکمروایی  5

 1.21 2.935  حقوق انسانی  6

  یافته هاي پژوهش حاضر: منبع
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  دسته هاي اثر چرخه حیات اجتماعی کیتفکبه  رتبه نیانگیم عیتوز: 1نمودار 

  آزمون فرضیات

 در هریـک از  (منظر رهیافت چرخـه حیـات اجتمـاعی     از به نظر می رسد، توسعه گردشگري در شهر ماسوله، :فرضیه اول

 .داراي اثرات پایدار می باشد) دسته  هاي اثر

می باشـد و فاصـله    0.05داري کمتر از  یمعناز آنجایی که سطح ) 8(ل شماره جدو اي در تی تک نمونهبا توجه به نتایج آزمون 

توان گفت، فرضیه مذکور تایید و توسعه گردشگري موجب ارتقاء وضعیت حقوق  درصد می 95اطمینان صفر نیست، پس با اطمینان 

وري فنی و اقتصادي و نهایتاً بهبود شـرایط   ط کاري، افزایش بهرهانسانی، حکمروایی جامعه مقصد، وضعیت میراث محلی، بهبود شرای

  .سالمت اجتماعی بطور کلی در شهر ماسوله شده است

  

  تی تک نمونه براي فرضیه اولاز آزمون حاصل  هاي توصیفی نتایج داده:  8شماره  جدول

  یافته ها و محاسبات پژوهش حاضر: منبع      

 دسته اثر

 ها براي برابري میانگین tآزمون   

  نتایج آزمون
Mean 

Difference t df Sig. (2-
tailed) 

 % 95فاصله اطمینان 

 باالیی پایینی

 حقوق انسانی
 تائید فرضیه 31.09 28.96 000. 129 55.662 30.023

 تائید فرضیه 34.40 31.98 000. 129 54.257 33.192 حکمروایی

 میراث محلی
 تائید فرضیه 28.32 25.99 000. 129 46.066 27.154

 تائید فرضیه 33.29 30.59 000. 129 46.719 31.938 شرایط کاري

 اقتصادي -وري فنی  بهره
 تائید فرضیه 27.54 24.60 000. 129 35.040 26.069

 تائید فرضیه 28.54 26.15 000. 129 45.233 27.346 سالمت اجتماعی
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 حقوق انسانی، حکمروایـی، میـراث   : دسته اثر هاي( ي چرخه حیات اجتماعی ها  ترتیب رتبه و اهمیت مؤلفه :فرضیه دوم

  .متفاوت است) اقتصادي، سالمت اجتماعی –وري فنی  شرایط کاري، بهره محلی،

می توان تفاوت در مقادیرترتیـب رتبـه و    0.05بر اساس نتایج آزمون فریدمن و معنی دار بودن آزمون در سطح الفاي کمتر      

داراي  "حکمروایـی "دسـته اثـر   ن دسته هاي اثر چرخه ي حیات اجتماعی فرهنگی در شهر ماسوله را تاییـد نمـود؛ لـذا،    اهمیت میا

و پس از آن به ترتیب  دسته اثرهاي شرایط کاري، حقوق انسانی، سالمت اجتماعی، میراث محلی ودر  اي است باالترین میانگین رتبه

  ).9جدول شماره (قتصادي قرار گرفته استا –نهایت در مرتبه آخر،  بهره وري فنی 

  

 فریدمن براي فرضیه دوماز آزمون  حاصل توصیفی هاي داده نتایج : 9شماره جدول 

  آماره هاي آزمون
رتبــه کلــی 

هـاي   دسته
 اثر

اي  میــانگین رتبــه
  فریدمن

  دسته اثر

  حقوق انسانی 3.65 3  130  تعداد

  192.29  در جه ازادي کاي اسکار
  حکمروایی 4.87  1

  میراث محلی 2.77 5

  شرایط کاري 4.48 2  000.  سطح معنی داري

  130  تعداد
  اقتصادي -وري فنی  بهره 2.42 6

  سالمت اجتماعی 2.82 4

  یافته ها و محاسبات پژوهش حاضر: منبع              

  

 ردمعنادار وجود دا ۀرابط یاجتماع یاتچرخه ح) هاي اثر دسته( يها مؤلفه ینب :فرضیه سوم. 

اسـت، پـس میـان کلیـه       0.05داري آزمون، در همه موارد کمتـر از آلفـا بـه میـزان      ، سطح معنی)10(با توجه به جدول شماره 

، رابطه نیـز از نـوع مسـتقیم     "ضریب همبستگی"هاي اثر چرخه حیات اجتماعی، همبستگی وجود دارد و به دلیل مثبت بودن  دسته

بـا سـایر   ) قـرار دارد  0.6تـا  0.4که در دامنـه  (  "حقوق انسانی"د، رابطه و ضریب همبستگی شو طور که مشاهده می می باشد؛ همان

هـا بیشـتر     با سایر دسته) قرار دارد 0.8تا  0.6که در دامنه ( "شرایط کار"دسته هاي اثر کمتر و در مقابل رابطه و ضریب همبستگی 

  .و داراي همبستگی قوي تر نیز، می باشد
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  همبستگی پیرسون براي فرضیه سومحاصل از آزمون  یفیتوص يها داده یجانت : 10جدول

   یافته ها و محاسبات پژوهش حاضر: منبع

  

 بحث و نتیجه گیري 

اثر بخشی قابـل  ) و اقتصادي(فرهنگی -به عنوان ابزار نوین در راستاي ارزیابی اثرات  اجتماعی "ارزیابی چرخه حیات اجتماعی"

فرهنگـی و در نهایـت هـم گرایـی      -جوه اجتمـاعی توجهی براي لحاظ نمودن فرایند چرخه منابع و دارایی هاي حیات با تمرکز بر و

و درنتیجـه  (میان ذینفعان متفاوت را دارد؛ هرچند، موضوع مورد بحث فاقد پیشینه ي تجربی در حوزه مقصد هاي گردشگري بـوده 

ابی اثـرات اجتمـاعی   ، لیکن برآمده از مبانی نظري و یافته هاي میدانی، الگوي نوینی را براي ارزی)امکان مقایسه یافته ها وجود ندارد

پیش روي پژوهشگران قرار مـی دهـد و گویـاي آن     "ابزار چرخه حیات اجتماعی"گردشگري در مقصد هاي فرهنگی و در چارچوب 

  : است که

در صورتی که ارزیابی چرخه حیات اجتماعی به عنوان ابزاري براي ارزیابی اثرات مورد توجه و اقدام قرار گیـرد، خـود مـی     -

  فرایند هاي توسعه محلی و نیل به سوي توسعه پایدار گردشگري به شمار آید؛ تواند به بهبود

قادر است چرخه عوامل درونی و بیرونی درگیر در فرایند توسعه گردشگري و در غالـب مجموعـه اي از ذي نفعـان بـراي        -

 ادراك همزمان از اثرات گردشگري در مقیاس جامعه محلی را به ارمغان آورد؛

  دسته اثر
حقـــــوق 

  انسانی
  شرایط کار  میراث محلی  حکمروایی

توسعه فنـی  
  و اقتصادي

ــالمت  ســـ
  اجتماعی

  حقوق انسانی
  0.446  0.561  0.530  0.587  0.661  1  ضریب همبستگی

  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000    يدار یمعنسطح 

  کمرواییح
  0.601  0.501  0.662  0.657  1  0.661  ضریب همبستگی

  0.000  0.000  0.000  0.000    0.000  داري سطح معنی

  میراث محلی
  0.606  0.616  0.690  1  0.657  0.587  ضریب همبستگی

  0.000  0.000  0.000    0.000  0.000  داري سطح معنی

  شرایط کار
  0.757  0.667  1  0.690  0.662  0.530  ضریب همبستگی

  0.000  0.000    0.000  0.000  0.000  داري سطح معنی

توسعه فنی و 
  اقتصادي

  0.730  1  0.606  0.616  0.501  0.561  ضریب همبستگی

  0.000    0.000  0.000  0.000  0.000  داري سطح معنی

ــالمت  ســـ
  اجتماعی

  1  0.730  0.757  0.667  0.601  0.446  ضریب همبستگی

    0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  داري سطح معنی
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دید در منافع همه ذینفعان حتی متولیان بیرونی تور گردشگري، ضرورت هم افزایی براي پایداري فراینـد  بدلیل نگرش هم -

و جریان توسعه گردشگري را یاد آور می شود؛ بدین معنا که حیات هریک از ذینفعان در گروحیات همدیگر بوده و شرط بقا پایـدار  

 نیز محسوب می شود؛

توجه می کند که تـا کنـون کمتـر در کـانون سیاسـت هـا و       ) فرهنگی -اجتماعی بعد(به بخشی حساس از سیستم مقصد -

ارزیابی ها قرار داشته است، به ویژه که عالوه بر ارزیابی اثرات در محصول ملموس و غیر ملموس فرهنگ محلـی، بـه ابعـاد دیگـري     

ي وحتی شیوه حکمروایی مقصد نیـز تـوجهی   نظیر بهبود شرایط کاري، حقوق انسانی و دسترسی به فرصتهاي برابر، تعامل و همکار

 ویژه دارد؛

قادر است نقاط قوت و ضعف سیستم مقصد فرهنگی را از دیدگاه ذي نفعان و مبتنـی بـر دسـته هـاي اثـر، زیـر رده هـا و         -

بـراي بـاز جهـت گیـري تصـمیم سـازي هـا،        ) که به نوعی دارایی هاي جامعه محلی نیز محسوب می شود (شاخص هاي موجودي 

 گیري ها و تخصیص منابع در معرض شناسایی و تحلیل قراردهد؛ تصمیم

و در نهایت از بدیهی ترین نیازها یعنی شرایط کاري و رفاه اجتماعی تا متعـالی تـرین نیازهـا نظیـر آزادي عمـل و حقـوق        -

 . انسانی در چارچوب ارزیابی چرخه حیات اجتماعی مورد بحث واقع می شود

ار چرخه حیات اجتماعی و تکامل روبه تزاید آن نمی توان از محدویت هاي اجرایی آن، نظیر فقـدان  البته به دلیل نوین بودن ابز

پایگاه داده براي رصد دقیق تغییرات، آستانه تحمل عناصر فرهنگی و نبود مشاهدات و تجارب موردي دردسترس از نقاط دیگر دنیـا  

  .  و کشور نیز چشم پوشی نمود

ده در چرخه حیات اجتماعی در مقصد فرهنگی و متاثر از یافتـه هـاي حاصـل در شـهر ماسـوله،      در تناسب با اجزاي تعریف ش

به نسبت سایر دسته هـاي اثـر، تـاثیر      "شرایط کاري"و  "حکمروایی"توان اظهار داشت که توسعه گردشگري در دسته اثر هاي  می

هـاي متـولی گردشـگري خواهـان بهبـود       گران، سـازمان است که با رشد حضور گردش نشانگر آنگذاري بیشتر داشته است؛ این امر 

منظور توسعۀ مشارکت اجتماعی و پذیرایی بیشتر از بازدید کنندگان هسـتند؛ همچنـین    تعامل و همکاري بین مردم و مسئولین به 

ده اسـت، تـا   جامعه مقصد کمک شـایانی نمـو   به تعدیل اثرات اقتصادي در "شرایط کاري"هاي اشتغال زنان و بهبود  تقویت شاخص

عنوان مراکز اقامتی   اند و حتی منازل مسکونی خود را به یدهبرگزجایی که بیش از نیمی از ساکنین، مشاغل وابسته به گردشگري را 

در عین حال، گردشگري در اجزاي دیگر چرخه حیات نظیر میزان اعتماد و حمایت اجتماعی جامعۀ میزبـان،  . اند رساندهبه ثبت  نیز 

ولوژي، توسعه امکانات و همچنین حفظ میراث محلی، تاثیر گذاري کمتري داشته است؛ در واقعیت امـر ورود فصـلی و   پیشرفت تکن

  .غیرکنترل شده و تبعا توجه غیر مسئوالنه گردشگران به حفظ میراث و فرهنگ مردم محلی، منشأ این نقصان اثراست

در خصوص فرضیات پژوهش اگرچه تاییدي بر وجود ) اي فریدمن تی تست و ازمون رتبه(نتایج آزمون هاي آماري استنباطی   

کلیت آثار مثبت گردشگري در شهرماسوله دارد؛ لیکن تفاوت در رتبه اهمیت دسته هاي اثر نشان از تباین در تـاثیر گردشـگري بـر    

محلی شرایط و رتبه نامناسب اقتصادي و حفاظت از میراث  –چرخه حیات اجتماعی نیز دارد، به نحوي که دسته اثر بهره وري فنی 

وجود رابطه همبستگی مثبـت و   . داشته اند) حکمروایی، شرایط کاري، حقوق انسانی، سالمت اجتماعی( تري از مابقی دسته هاي اثر

مستقیم میان شش دسته اثر شناسایی شده، به این معناست که چرخه حیات اجتماعی کل همبسـته اي اسـت و مـی توانـد ضـمن      

از جریان توسعه گردشگري، متقابال بر روي آن نیز تاثیر گذارد؛ لذا، براي بهبود اثر بخشی توسعه گردشگري در مقصـد   تاثیر پذیري

  : فرهنگی ماسوله، رهنمود هاي زیر ارایه می شود

ا در ینی در حوزه زنان تقویت شود تا به بـدین وسـیله ضـمن  بهبـود درآمـده     کارآفر، مهارت »شرایط کاري« منظور بهبود به -

 مشاغل وابسته در بخش گردشگري، پیشرفت شغلی در خانوارها و تعامل بیشتر با گردشگران نیز فراهم شود؛

اسـتفاده از  با گردشـگران و   تعامل یوهاز ش یمردم بوم يساز آموزشی جهت آگاه يها ، دوره»یسالمت اجتماع«منظور رشد  به -

 ؛شود ینتضم نیز و گردشگران یردم محلسالمت م یفیتامکانات برگزار گردد تا ک فرصتها و 
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بـه   يا تـا لطمـه   شودگردشگران برگزار  يمناسب برا يبا ارائه بروشورها یهیتوج يها کمپ ،»یحقوق انسان«منظور توسعه  به -

 ؛وارد نشود یگردشگران و افراد بوم اجتماعی – يفرد یتهو یخصوص یمحر

مـی تـوان    ی،صـورت فصـل    بـه  یاز محصـوالت بـوم   یهـاي سـنت   نمایشـگاه  ییبا برپـا  ،»اقتصادي – یوري فن بهره«منظور  به -

 – یهـاي فنـ   جهـت توسـعه زیرسـاخت    يگـذار  شهر و سـرمایه  ینا يگردشگر ظرفیت هايآشنایی با  يبرا یشتريگذاران ب سرمایه

 ؛جذب نمود اقتصادي

 یمحلـ  پوشـش لبـاس   با  یبوم يه، افرادبه مرکز شهر و بازارچ يورود یپلکان یر، در مس»یمحل یراثحفاظت از م«منظور  به -

 نمایند؛آن به گردشگران ارائه  یینیآ يها ماسوله، مراسم و سنت شهر هر محله ازاهیمت  در خصوص  یحاتیتوض

آموزش و اگاهی بخشی توامان به  جامعه محلی و بازدید کنندگان از شهر ماسوله نقشی مهم براي بهبود وضعیت و نیـل بـه     -

منظور تغییر دیـدگاه    ریزي و آموزش به گردشگران، نیازمند برنامه بسا  چهر براي نسل حاضر و آتی خواهد داشت و فرصت هاي پایدا

  .و رفتار مسئوالنه به هنگام حضور در مقصد می باشند
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